SK – Vyhlásenie zhody
Podpísaný zástupca
výrobcu: KLOCOK Poprad s.r.o., Dubina 705, 059 16 Hranovnica, Slovenská republika
výrobne: KLOCOK Poprad s.r.o., Dubina 705, 059 16 Hranovnica, Slovenská republika

týmto vyhlasuje, že výrobky:

Betónové prefabrikáty. Uličný a záhradný mobiliár
sú v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106//EHS a že sa na výrobky a ich výrobu uplatňujú tieto normy:

STN EN 13198
V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:
Číslo protokolu o skúške a odkaz na
skúšobňu

Vlastnosť

Deklarovaná hodnota alebo trieda
(odkaz a STN EN)

Rozmerová a tvarová
presnosť

podľa nižšie uvedenej tabuľky

Správa o skúške č. 02/KK/11

2)

Min. 20 mm

Správa o skúške č. 04/KK/12

2)

Krytie výstuže
betónom
Minimálna trieda
pevnoti v tlaku
Nasiakavosť

k1)
k2)

Protokol o skúške č. 80-08-0523
Protokol o skúške č. 4954/Be6/2013

1)
3)

priemer max. 7,0 % k3)
priemer max. 6,0 % k4)

Protokol o skúške č. 80-08-0523
Protokol o skúške č. 5775/Be7/2014

1)
3)

C 30/37
C 35/45

k1) Pre výrobky pre vonkajšie použitie, ktoré sú vystavené zmrazovacím cyklom bez kontaktu s rozmrazovacou
soľou.
Priame skúšky na zmrazovacie cykly výrobca nie je povinný vykonať ak je splnená aj kritérium k3).
k2) Pre výrobky pre vonkajšie použitie, ktoré sú vystavené zmrazovacím cyklom v kontakte s rozmrazovacou
soľou.
Priame skúšky na zmrazovacie cykly s rozmrazovacou soľou nie sú požadované ak je splnené aj kritérium k4).

Rozmerové tolerancie v závislosti od základných rozmerov
Základný rozmer

Priebežné použitie

Samostatné použitie

≤1m

± 5 mm

± 10 mm

>1m

± 10 mm

± 10 mm

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe:
Tento druh prefabrikovaných nenosných prvkov a príslušenstvo sa môže použiť vo verejných i súkromných
plochách ako záhrady, parky, cesty pre peších, námestia, nepredpokladá sa však, že budú zaťažované
dopravou. Môžu sa uplatniť aj pre vnútorné použitie.
Príklady:
Lavičky, sedadla, stoly, vybavenie detských ihrísk, stupne a podesty schodísk, nádoby na kvetiny, kontajnery
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na rastliny, fontány, označenie ulíc a budov, ukazovatele smeru, osvetľovacie prvky, ohniská, poštovné
schránky, stĺpiky pre upevnenie šnúr na bielizeň, odpadkové koše, sochy, dekoratívne stĺpy a stĺpiky, platne
pre zakončenie horného povrchu múrov, výrobky zabraňujúce erózii pôdy, vegetačné tvárnice, rámy alebo
rošty okolo stromov, mreže, šlapáky.
Lícna strana prvkov je pohľadový betón alebo povrch druhotne opracovaný s odkrytým kamenivom
napodobňujúci prírodný kameň. Jednotlivé betónové prvky sa vyrábajú v týchto povrchových štruktúrach:
vymývaný betón – riečny štrk, vymývaný betón – drvený kameň, jemne vymývaný betón, mikro vymývaný
betón, kartáčovaný betón, štokovaný betón, brúsený a leštený betón, pohľadový betón s rovinnou alebo
s tvarovanou povrchovou štruktúrou a v rôznych farebných odtieňoch.
Vzhľad je subjektívny. Odporúča sa, aby prípustné medze boli určené porovnaním výrobkov
s odsúhlasenými vzorkami. U pohľadového betónu je možné porovnanie so stupnicou CIB (Správa CIB č.
24). Pozorovateľ stojí v minimálnej vzdialenosti 2 m od výrobku a vzorky. Porovnáva sa za denného svetla a
za podmienky suchého povrchu.
Výrobca pre každý konkrétny výrobok, ak je to nutné, uvádza aj aplikačné obmedzenia, aby nedošlo
k poškodeniu výrobku alebo k ohrozeniu zdravia ľudí pri jeho nevhodnom zabudovaní, uložení alebo použití.
Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:
1) Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., pobočka Prešov, Akreditované skúšobné laboratórium,
Budovateľská 53, 080 01 Prešov
2) Výrobca KLOCOK Poprad s.r.o., Dubina 705, 059 16 Hranovnica
3), 4) QUALIFORM SLOVAKIA, s.r.o., Skúšobňa stavebných hmôt, Pracovisko Svit, SNP 722/1A

Meno:

Ing. Dušan Klocok

Funkcia: konateľ
Dátum:

28. 06. 2014
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